S L A N G E R U P

K O M M U N E

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik
og miljø, onsdag den 7. maj 19Q6, kl.15,00,
på teknisk forvaltning, Slangerupgård.________
V

Fraværende:
Meldt afbud:
DAGSORDEN:
i. ORIENTERING OG EFTERRETNING:
a. HNG fremsender oversigt over kommunernes
indskud i naturgasprojektet incl.rente
tilskrivning ultimo 1984 og rentetil
skrivningen for 1985.
b. Hovedstadsrådet orienterer om konference :
Affaldet - fremtidens råstof, den 10.6.1986.
c. Referat byggemøde Slangerup renseanlæg
25.3.1986, 8.4.1986 og 15.4.1986.
d. Miljøministeriet fremsender rapport om
miljø- og levnedsmiddelkontrolenhedernes
driftsforhold i 1984.
e. Post- og telegrafvæsenet fremsender
ansøgning om oprettelsestilladelse til
fællesantenneanlæg Hovmandsvej 1-15.
e. FærdselsuheldsregiBtrering:

26.2.86:
27.2.86:
27.2.86:
21.2.86:
21.2.86:
29.1.86:

Strandstræde
Lyngevej/Gørløsevej
Kongensgade
P-plads bag Den danske bank
Roskildevej
Slagslundevej

f. Tilsyn med drikkevand:
GI. Københavnsvej 3, ikke tilfredsstillende.
Slangerup Ås 1, ikke tilfredsstillende.
Sundbylil.levej 1, ikke tilfredstillende
g. Spildevandsanalyser:
5.3.1986: Uvelse renseanlæg, BI5, NH3-N,
tot-N, bundfald efter to timer, opstemmede
stoffer ikke tilfredsstillende.
Slangerup renseanlæg 19.3.1986: BI5, NH3-N
ikke tilfredsstillende.
Sundbylille renseanlæg 21.3.1986: BI5, tot-N
ikke tilfredsstillende.
Uvelse renseanlæg 20.3.1986: BI5 NH3-N ikke
tilfredsstillende.
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Hørup renseanlæg 2.4.1986*. BIS og tot-N ikke
tilfredsstillende.
h. Frederiksborg amtsråd fremender liste over
skorstensfejerdistrikter/-mestre pr.
1.4.1986/1. 7. 1986.
i. Referat bestyrelsesmøde i AFAV I/S 4.4.1986,
samt dagsorden til møde d. 2.5.1986.
j. Hovedstadsrådet meddeler at de har iværksat
miljøteknisk vurdering af kommunens ansøg
ning om tilladelse til at øge lossepladsens
fyldhøjde.
k. Hovedstadsrådet har meddelt fristforlængelse
til Institutionen Højagergård for boring
efter grundvand på matr. nr. 4 a m.fl.
Jordhøj.
l. Miljøstyrelsen har stadfæstet kommunens
afgørelse om hul i brønd på matr. nr. 8 e
Slangerup, Aage Ulleriks.
m. Referat af formandsmøde den 1. og 28. april
1986.
n. Levnedsmiddelkontrollen sender til orien
tering kopi af skrivelse til Better-Brand
LTD A/S om analyseresultater på italiensk
vin, der viser, at vinen ikke er tilsat
methylalkohol.
o. Referat af møde vedrørende Hovedstadsrådets
specialtillæg 1985 om lokalisering af
kontrollerede lossepladser.
p.

Ingridvej 6, oplyser, at
bestanden af grævlinge er stigende. Landsjagtforeningen er tilskrevet med anmodning
om at drøfte sagen med
jfr.
tidligere drøftelser.

p.

Lindholmgård, fremsende kopi
af skrivelse til Frederiborg amtsråd
vedrørende et vandlidende areal.

q. 00A (Organisationen til Oplysning om
Atomkraft) fremsender pjece En alternativ
energiplan for Danmark, og Ud af kul
alderen.
r. Hovedstadsrådet meddeler at man ingen
bemærkninger har til ændring af opspædningsgraden ved overfaldsbygværkerne U 2 og U 3.
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s. Gendan A/S indbyder til kursus om
genanvendelse.
t. HT meddeler at man overgår til helårskøre
planer pr. 1.6.1986.
u. Tilsyn med levnedsmidler:
Bagergården, ikke tilfredsstillende.
v. Tilsyn med svørnmebade:
Metalskolen, intet at bemærke,
Slangerup svømmebad, intet at bemærke.
x. Dagsorden for møde i budget og
regnskabsudvalget, Miljø- og levneds
middelkontrollen, 29.4.1986, kl. 15,00.
y. Buresøudvalget holder møde d. 12.maj 1986.
z. HNG afholder repræsentantskabsmøde
d. 30. 5. 86.
æ. HT fremsender skrivelse vedr. gebyrer for
tilladelser til speciel rutekørsel og §
li-kørsel.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.
i. Forslag til budgetomplacering jf. bilag.
Spildevandsanlæg
Tillægsbevilling renseanlæg 120.600 går til
renovering af Sundbylille renseanlæg. De 5.000
kr. + 65.000 kr. er budgetmæssige justeringer.
Fordelingskonti
Byrådets vedtagelse om besparelse af kr.
326.130 på det tekniske område foreslås
financieret ved kr. 120.600 over renseanlæg
(renovering Sundbylille renseanlæg, kr.
100.000 på reparation af belægninger kr.
100.000 på vejbelysning kr. 26.130 på
renholdelse, herudover søges kr. 20.600 til
vintervedligeholdelse.
00.01002 F 4170

3.
BUDGET 1987.
Forslag til budget fremsendes hoslagt.
00.01002 F 4132
4.
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FALLESUDVALGET FOR MODTAGESTATIONEN FOR
FREDERIKSBORG AMT.
Fællesudvalget består af 8 politiske repræsen
tanter fra forskellige kommuner. De seks kommu
ner: Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Sten
løse, Ølstykke og Slangerup har tilsammen 1
repræsentant. Modtagestationen anmoder om,at de
6 kommuner finder frem til, hvilken kommune og
hvilket kommunalbestyrelsesmedlem, der skal
indtræde i udvalget.
Sagsbehandling:
Frederikssund kommune, teknisk udvalg, anmoder
i skrivelse af 9.4.1986 om at få oplyst, om
udvalget kan gå ind for, at Frederikssund
indtræder i fælleskabet, eller om der skal
afholdes et møde om sagen.
00.01A06 F 4087

5.
SKYDEBANER
Slangerup Jørlunde Skytteforening søger om
godkendelse af tidspunkter for skydning på 200
m baner, Rappendamsvej 3.
Tirsdage fra kl. 16.30 til solnedgang.
Søndage fra kl. 09.00 - 12.00.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at det toges til efterretning,
at skydningen fortsætter på de ansøgte
tidspunkter.
Skytteforeningen gøres opmærksom på, at
udvalget i tilfælde af gener kan regulere
skydningen i medfør af miljøreglementets kap.
11 .
04.08G01 F 4168

6

.

NEDLÆGGELSE AF OFFENTLIG VEJ.
I henhold til lokaplan 14 skal del af
Kornvænget fra Gørlosevej til Uvelse børnehave
nedlægges som offentlig vej.
Sagsbehandling:
Forudsætning for nedlægning af vejstykket er nu
til stede efter anlæg af del af omfartvejen med
adgang til Damtoften.
Det indstilles, at vejstykket nedlægges som
offentlig vej og overgår til offentlig sti, der
vil blive opretholdt til- og frakørsel fra
Gørløsevej til parkeringsplads ved idrætshuset.
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05.01.22G01

F 4167

7.
ADGANGSFORHOLD TIL OFFENTLIG VEJ.
Ejeren af ejendommen Spurvevej 13 søger om
tilladelse til at etablere en overgang (adgang
for gående færdsel) til Strandstræde.
Sagsbehandling:
Adgangen er allerede etableret, men er ulovlig,
da anlæg af ny adgang til offentlig vej skal
godkendes af vejbestyrelsen.
Det indstilles, at der ikke gives tilladelse
til det ansøgte af hensyn til de trafikale
forhold i Strandstræde.
05.01.00G01 F 4151

Q.

DISPENSATION FRA BYGGELINIEBESTEMMELSER.
Ejeren af ejendommen matr. nr. 31 g Slangerup,
søger om tilladelse til at overskride
vejbyggelinien med ca. 1,3 m ved placering af
en carport. Samtidigt søges om tilladelse til
at flytte ejendommens overkørsel ca. 5 m mod
vest.
Sagsbehandling:
Vejbyggelinien blev pålagt da Strandstræde
havde status som landevej. Eksisterende hus på
ejendommen er delvist beliggende foran
byggelinien.
Det indstilles, at der meddeles dispensation
til placering af carport som beskrevet, og at
overkørslen kan flyttes, såfremt ejeren
afholder alle udgifter i forbindelse dermed.
05.01.11P21 F 4163

9.

PLAN FOR INDRETNING AF KIRKETORVET.
Lokalplanerne 17 og 22 for bebyggelsen ved
Kirketorvet fastlægger ikke rammer for
indretning af vej, sti, parkering og rekreativ
udnyttelse af Kirketorvet.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at man anmoder bygnings- og
planlægningsudvalget om at anmode
byplanarkitekt Sven Allan Jensen om at
udarbejde et oplæg.
05.06.01G01 F 4164
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10 .

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF
OFFENTLIGE VEJE OG STIER.
Drøftelse med forrnændene orn snerydning i
vinterperioden 1985/86 med henblik på, om der
skal ske ændringer i snerydning og
glatførebekæmpelse fremover.
Sagsbehandling:
Vejassistent, vej- og gartnerformand vil være
til stedet under behandling af sagen.
05.07.02P24 F 3184
11.

FÆRDSELSUHELD.
fremsender kopi af
skrivelse til politimesteren i Frederikssund om
4 skadeuheld på Slagslundevej ved
kommunegrænsen til Stenlæse kommune
Sagsbehandling:
Skrivelse fremsendes politimesteren i Hillerød.
05.13.00G01

12 .

RENSNINGSANLÆG.
Hovedstadsrådet anmoder om en redegørelse for
overskridelse af kravene til spildevands
udledning for Uvelse renseanlæg, Sundbylille
renseanlæg og Hørup renseanlæg.
Sagsbehandling:
Handlingsplan jf. investeringsoversigt.
06.03G01 F 4119

13.
MODTAGEPLADSEN LYSTRUPVEJ.
Topp Trykluft opkrævet kr. 347,50 kr. for
ulovlig henlæggelse af affald på
modtagepladsen.
Firmaet vil kun anerkende og har indbetalt kr.
58, 50.
Sagsbehandling:
Ifølge vedlagte notat indstilles det, at hele
beløbet opkræves.
07.00029 F 4148

Nr. 1851 A/S DAFOLO FREDERIKSHAVN Copyright 05-7?

^< ?i

Dag og å r:

SLANGERUP

KOMMUNE

7.5.1986

B lad nr.

59
F o rm a n d e n s
in itia le r :

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

EF

14.
BORTSKAFFELSE AF SPECIALAFFALD.
Embedslægeinstitutionen fremsender notat om
bortskaffelse af specialaffald fra plejehjem,
læge-, tandlæge- og dyrlægepraksis m. v.
Sagsbehandling:
Slangerup kommune har et regulativ for
specialaffald vedtaget af byrådet d.
24.11.1982. Regulativet blev i sin tid
udarbejdet i samråd med embedslægeinstitu
tionen, og bestemmelserne heri er i
overensstemmelse med det af embedslæge
institutionen udarbejdede notat.
07.02G01 F 4149

15.
SPILDEVANDSPLANLÆGNING, BURESØOMRÅDET.
I forbindelse med Hovedstadsrådets godkendelse
af Slangerup kommunes spildevandsplan 27.august
1985 har rådet meddelt kommunen påbud om inden
l.juli 1986 at udarbejde tillæg til
spildevandsplanen indeholdende planer for den
fremtidige spildevandsafledning i Buresøområdet.
Sagsbehandling:
I 1979 udarbejdede ingeniørfirma Viemose &
Spile kloakprojekt for Slangerup kommune for
kloakering af området. Projektet blev dengang
stillet i bero, indtil der var en afklaring på
om spildevand kunne tillades nedsivet.
Miljøstyrelsen har d. 4.juli 1985 endelig
afvist tilladelse til nedsivning, hvilket er
baggrunden for Hovedstadsrådets krav.
Viemose & Spile anmodet om at ajourføre det
gamle projekt og fremkomme med evt. andre
forslag til spildevandsafledning
(tilslutning/samordning med) Stenløse kommunes
spildevandsafledning).
09.00P15 F 4044

16.
SÆRLIGT FORURENENDE VIRKSOMHED.
Smedemester Vagn Reisenhus søger om
miljøgodkendelse til etablering af
smedeværksted i ejendommen matr. nr. 6 f m.fl.
Roskildevej 19 med udsyring og rensning af
kedler og beholdere m. m.
Sagsbehandling:
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Miljøteknisk beskrivelse og vurdering samt
forslag til godkendelsesvilkår foreligger.
Indstilles godkendt.
09.02G01 F 4116

17.
KAP. 5. GODKENDELSE.
Hovedstadsrådet meddeler at ændring af
eksistrende skydebaneanlæg på matr. nr. 2 c
Slangerup (lerdueskydning) kræver fornyet
godkendelse i henhold til miljølovens kap. 5.
Sagsbehandling:
Det er aftalt med Landsjagtforeningen af 1923
v/Bent Hansen, at foreningen selv retter
henvendelse til Hovedstadsrådet vedrørende en
vurdering af mulighederne for at opnå en
miljøgodkendelse af ændringen af skydebane
anlægget. I tilfælde af at en godkendelse kan
opnås, er teknisk forvaltning blevet bedt om,
af formanden for kulturelt udvalg, at være
foreningen behjælpelig med udfærdigelse af en
ansøgning om miljøgodkendelse.
Det indstilles, at forvaltningen er behjælpelig
i det omfang der kan afses tid.
09.02G01 F 4145

10.

FORURENENDE VIRKSOMHED.
Dancop v/dir. Grynderup forespørger om
kommunens indstilling til etablering af en
produktion med fremstilling af acrylplader på
ejendommen, Banegraven 4, samt hvilke vilkår
der evt. vil blive stillet i miljømæssig
henseende.
Sagsbehandling:
Notat vedlagt sagen.
09.02.11G01 F 4150

19.
TILSYN OG KONTROL MED SÆRLIG FORURENDENDE
VIRKSOMHEDER, OG TILSYN INDENFOR MILJØOMRÅDET I
ØVRIGT.
Forelæggelse af tilsynsplan til godkendelse.
09.02.00K00 F 4072

20 .

AFLEDNING AF HUSSPILDEVAND TIL SAMLETANK,
BURESØ 2.
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Buresø 2, rnatr. nr. 6 g Jørlunde
by og sogn, har ansøgt om tilladelse til
nedgravning af samletank for toilet- og
spildevand i forbindelse med opførelse af
gæstehytte.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at der meddeles tilladelse til
det ansøgte på vilkår.
09.08.01G01 F 4144
21 .

FORHANDLING AF LEVNEDSMIDLER.
Levnedsmiddelkontrollen har overfor Better
Brand Ltd. A/S, Industrivej 3-5, påtalt, at der
er annonceret med godkendelseskrivelse med
Levnedsmiddelkontrollens navn og underskrifter,
hvilket Levnedsmiddelkontrollen har påtalt
overfor firmaet, og man oplyser, at man vil
afgive indstilling om, at der indgives politi
anmeldelse for overtrædelse af levnedsmiddel
loven.
Sagsbehandling:
Better Brand har erkendt, at de ikke har over
holdt levnedsmiddelloven og de pågældende
annoncer er indstillet og skiltematerialet
øjeblikkelig trukket tilbage, hvorefter de
fremover vil bestræbe sig på at overholde
levnedsmiddelloven.
Stadsdyrlægen vil være til stede under
behandling af sagen.
09.12G01 F 4156

22 .

TILSYN MED VANDVÆRKER.
Tilsyn med vandforsyningsanlæg der forsyner
ejendomme med flere fastboende familier.
Sagsbehandling:
Efter § 5 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 6 af
4.1.1980 om vndkvalitet og vandforsyningsanlæg
kan byrådet bestemme, at også andre
vandforsyningsanæg end de i bekendtgørelsen
nævnte skal inddrages under det offentlige
tilsyn med drikkevandets kvalitet.
Bestemmelsen tænkes især anvendt på
kollektiver, feriekolonier m. m.
I Slangerup kommune findes 2 "store"
kollektiver med 20-30 beboere, heraf en del
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born.
Døt indstilløs, at kolløktivernes drikkøvand
inddragøs undør kommunens regelmæssige tilsyn
mød drikkøvandskvalitøt.
13.02.00K08 F 4128

23.
REGIONAL VANDINDVINDING.
Hovedstadsrådet frømsøndør forslag til røgional
vandindvindingsplan for hovødstadsrøgionøn mød
anmodning om, at kommunøns ©vøntuølle
bømærkningør frømsøndøs til Hovødstadsrådøt
indøn 1.6.1906.
Sagsbøhandling:
Vandindvindingsplanøn indstilløs godkøndt jf.
vødlagtø notat.
13.02.00F17 F 4065

24.
FÆLLESANTENNEANLÆG.
På mødøt i udvalgøt døn 7. august 1985 lovødø
KTAS at frømsøndø forslag til udbygning af
øksistørøndø fællesanlæg på baggrund af ©n
vurdøring af dø ønkøltø anlæg.
Antønnøfirmaøt STOFA A/S har tilbudt at være
kommune behjælpelig mød at vurdere eksisterende
antenneanlæg og udarbejde en rapport herom.
Arbejdet vil blive udført udøn beregning.
Det indstilles, at firmaet anmodes om at
udarbejde en rapport om de eksisterende
fællesantenneanlæg.
13.10.10G01 F 4172
Sagsbehandling:
Trods gentagne henvendelser fra forvaltningen
er der ikke kommet noget forslag fra KTAS.

25.
EKSPROPRIATION FOR NATURGAS.
Ved åstedsforretning 20.3.1986 er der opnået
forlig med ejeren af rnatr. nr. 9 a Uvelse,
om en erstatning på kr.
1.038.
Sagsbehandling:
Det indstilles, at ekspropriationsindgrebet
endelig vedtages.
13.li.03G04
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26.

EVENTUELT.
*
27.

MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Modet hævet kl. :
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